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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 33η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την  15
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασµού του έργου «επέκταση δηµοτικού 

φωτισµού στην περιοχή Πελεκητών». 

2. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασµού του έργου «παραλλαγή – 

µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ Α.Ε. στις Κάτω Γούβες πλησίον κατοικίας 

Μαρίας Ορφανάκη – Καστανάκη». 

3. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασµού του έργου «παραλλαγή 

µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου». 

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της αρίθµ. 

197/2014 αποφάσεως Εφετείου Αν. Κρήτης – Ψήφιση πίστωσης. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βασιλείου Αντώνιο 

2. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3. Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

5. Παρλαµά Κων/νο 

6. Σέγκο Ιωάννη 

7. Φιλιππάκη Κων/νο  

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Λουλουδάκη Απόστολο 

3. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Μπιτζαράκη Αντώνιο 

 
 



5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκου βοηθήµατος της 

αιτήσεως για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης κατά 

της ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΤΣ Α.Ε. στο Εφετείο Ανατ. Κρήτης. 

6.  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωση προς εξόφληση της 

αρίθµ.122/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής του Γεωργίου Αµπαρτζάκη. 

7. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης προς εξόφληση της αρίθµ. 

323/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση 

Παπακαλιατάκη κατά του ∆ήµου). 

8. Έγκριση δαπάνης για µετακίνηση στο εξωτερικό και έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής. 

9. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε έµµισθο δικηγόρο. 

10. Περί εγκρίσεως της αρίθµ. 711/2014 µε α.π.  26277/1-10-2014 απόφασης 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

11. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αναµόρφωση 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 160 και 161 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β∆ 17-5/15-

6-1959. 

12.  Έκθεση πορείας προϋπολογισµού Γ΄ τριµήνου 2014. 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. 

14. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµ. 447/2014 

οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (ειδικής διαδικασίας), 

που εκδόθηκε επί αγωγής του  Γεωργίου Μάρκογλου.  

15. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00.6142.0004 για την πληρωµή στην Τράπεζα Πειραιώς 

για την προµήθεια για την εξυπηρέτηση συναλλαγών ∆ΙΑΣ.  

16.  Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € σε 

βάρος του ΚΑ00.6311.0001 για την πληρωµή των φόρων τόκων 10%. 

17. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση 

της αριθµ. 138/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου [όσον 

αφορά τον 1
ο
 εκ των εναγόντων (ήτοι τον Ασπετάκη Γεώργιο)], µε την 

οποία έγινε δεκτή η αριθµ. κατ. 312/2006 αγωγή των Ασπετάκη 

Γεωργίου κλπ. (για χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ) και η οποία 

έχει καταστεί αµετάκλητη κατόπιν έκδοσης της αριθµ. 2113/2013 

απόφασης του Αρείου Πάγου (Β2 Πολιτικό Τµήµα).   

18. Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ 

εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010), για την υπεράσπιση του Μεραµβελιωτάκη 

Γεωργίου του Εµµανουήλ, πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών (και νυν Αντιδηµάρχου Χερσονήσου), ενώπιον του Τριµελούς 

Εφετείου Πληµ/των Ανατολικής Κρήτης (δικάσιµος: 17-10-2014) προς 

υποστήριξη της αριθµ. 212/16-05-2013 έφεσης του κατά της αριθµ. 

1090/16-05-2013 απόφασης του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Ηρακλείου.  



19. Λήψη απόφασης περί ψήφισης  πίστωσης για την εκτέλεση – πληρωµή 

της από 01-07-2014 επιταγής προς πληρωµή παρά πόδας του µε αριθµ. 

145/2011 εκτελεστού απογράφου της αριθµ. 130/2011 διαταγής 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως του Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως 

καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Επισκοπής.  
 

      Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 

 


